
                                                 Uchwała Nr XXXI/176/2017
                                                   Rady Gminy Solec-Zdrój
                                                z dnia  2 czerwca 2017   roku

                                 w sprawie nadania nazw ulicom w Zborowie

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2016 r. poz.446; zm.: 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz 
z 2017 r. poz. 730 )       
Rada  Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:
                                         
                                                                           § 1
Nadaje się następujące nazwy ulicom w miejscowości Zborów:

1) „Solecka” – oznaczona w ewidencji gruntów wsi Zborów jako działka nr 1.101/1, działka 
2.134 i część działki 2.543 a na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały 
zaznaczona kolorem czerwonym,

2) „Wiklinowa” - oznaczona w ewidencji gruntów wsi Zborów jako działka nr 2.639 a na 
załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały zaznaczona kolorem zielonym,

3) „Łąkowa” – oznaczona w ewidencji gruntów wsi Zborów jako działka nr 2.101/2 a na 
załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały zaznaczona kolorem niebieskim,

4) „Zawodzie” - oznaczona w ewidencji gruntów wsi Zborów jako działka nr 2.61 a na 
załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały zaznaczona kolorem żółtym,

5) „Studnisko” - oznaczona w ewidencji gruntów wsi Zborów jako działka nr 2.72 a na 
załączniku graficznym Nr 2 do niniejszej uchwały zaznaczona kolorem czerwonym,

6) „Pałacowa” - oznaczona w ewidencji gruntów wsi Zborów jako działka nr 1.591 a na 
załączniku graficznym Nr 2 do niniejszej uchwały zaznaczona kolorem zielonym,

7) „Zwierzyniec” - oznaczona w ewidencji gruntów wsi Zborów jako część działki nr 2.543 a 
na załączniku graficznym Nr 2 do niniejszej uchwały zaznaczona kolorem niebieskim,

8) „Zielona” - oznaczona w ewidencji gruntów wsi Zborów jako działka nr 1.381 a na 
załączniku graficznym Nr 2 do niniejszej uchwały zaznaczona kolorem żółtym,

9) „Krótka” - oznaczona w ewidencji gruntów wsi Zborów jako działka nr 2.393 a na 
załączniku graficznym Nr 3 do niniejszej uchwały zaznaczona kolorem zielonym,

10) „Akacjowa” - oznaczona w ewidencji gruntów wsi Zborów jako część działki nr 2.543 a na 
załączniku graficznym Nr 3 do niniejszej uchwały zaznaczona kolorem czerwonym,

11) „Sosnowa” - oznaczona w ewidencji gruntów wsi Zborów jako działka nr 1.117 a na 
załączniku graficznym Nr 3 do niniejszej uchwały zaznaczona kolorem niebieskim,

12) „Piaski” - oznaczona w ewidencji gruntów wsi Zborów jako działka nr 1.115 a na 
załączniku graficznym Nr 3 do niniejszej uchwały zaznaczona kolorem żółtym,

13) „Kasztanowa” - oznaczona w ewidencji gruntów wsi Zborów jako działka nr 1.101/1 a na 
załączniku graficznym Nr 4 do niniejszej uchwały zaznaczona kolorem zielonym,

14)  „Pasternik” - oznaczona w ewidencji gruntów wsi Zborów jako działka nr 1.104 a na 
załączniku graficznym Nr 4 do niniejszej uchwały zaznaczona kolorem czerwonym.

                                                               
                                                                             § 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

                                                                             § 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.
                                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                     Paweł Patrzałek



                                                              UZASADNIENIE

Uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Zborów nadaje się na wniosek zebrania 
wiejskiego wsi Zborów w celu uporządkowania numeracji posesji w tej miejscowości.


